


A PIXSWAP será uma plataforma de compra, venda e 

staking de criptomoedas de forma rápida e fácil 

utilizando como principal meio de pagamento via Pix, 

em um mercado que cresce mais de 100% ao ano.
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BUROCRACIA ALTAS TAXAS POUCAS OPÇÕES

Comprar criptomoedas em 

uma corretora tradicional 

pode levar mais de 24 

horas depois da criação da 

primeira conta.

Além da burocracia do 

cadastro, as corretoras mais 

antigas ainda cobram altas 

taxas de depósitos e saques.

Hoje existe milhares de 

tokens a serem negociados 

nas mais diversas redes, 

porém para as corretoras 

tradicionais essas moedas 

não existem.

SEM BENEFÍCIOS USABIL IDADE

As corretoras buscam 

apenas o alto lucro e não 

trazem nenhum beneficio 

para seus usuários.

Os clientes querem algo 

fácil e simples de usar, 

sem as complicações das 

corretoras atuais.
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FÁCIL DE USAR TAXAS REDUZIDAS

Uma plataforma simples e fácil de 

usar, todo o processo de compra 

ou venda é feita em menos de 10 

min.

Além da facilidade de negociação 

buscamos trazer as melhores 

taxas de mercado para quem 

possuir o token da plataforma.

RENDIMENTO PASSIVO D IV E R S ID AD E  D E  M OE D AS

Nossa plataforma trará várias 

opções de rendimento passivo, 

com opções de Staking em tokens 

e Stablecoins.

Nossa plataforma busca trazer a 

maior diversidade de criptos 

possíveis principalmente as da 

rede BSC.
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EXCLUSIVO

Única plataforma com 

compra/venda e rendimento 

passivo com criptomoedas 

de forma facilitada.

CARTÃO DE CRÉDITO 

A primeira plataforma a 

oferecer assinatura 

recorrente de compra de 

criptos no cartão de crédito.

TESTADO

Produto já testado e bastante 
aceito pela comunidade cripto 

brasileira no geral, 
principalmente por sua 

facilidade de uso.

AUTÊNTICO

Projetado será desenvolvido 

com a ajuda e a contribuição 

de especialistas em 

blockchain.
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Simples e eficiente de usar

Assistência rápida no atendimento ao cliente

Rendimento passivo descomplicado

Indique amigos e ganhe dinheiro
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R $  300 BILHÕES

Montante negociado no Brasil 

em criptomoedas até dezembro 

de 2021 foi de R$ 300 bilhões

Esse montante representa 

metade dos R$ 600 bilhões 

movimentados em ações, 

fundos, BDRs e ETFs na B3

Mercado de criptomoedas no 

Brasil já é um dos cincos 

maiores do mundo e cresce 

mais de 100% ao ano.
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Rendimento pass ivo descompl icado

$PSWAP STABLECOINS

Staking do token PSWAP poderá 

render de 5% até 25% ao ano de 

acordo com o tempo de staking

escolhido.

Faça o staking de stablecoins para 

gerar liquidez à plataforma e tenha 

acesso a uma porcentagem dos 

lucros das transações.

WHITEPAPER V1 8



O token $PSWAP permite você ter acesso a uma 

variedade de vantagens que são descontos nas taxas 

e até mesmo ganhar uma porcentagem dos valores 

negociados na plataforma através do staking, além de 

fazer parte de um projeto que tem mercado que não 

para de crescer.
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• Lançamento do token

• Início da Pré-venda

• Listagem na Pancakeswap

• Inicio do desenvolvimento da plataforma 

2022
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• Lançamento inicial da plataforma com a 
função de venda de criptomoedas através 
do PIX

• Staking de criptomoedas

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

• Implementação da função crédito e crédito 
recorrente

• Negociação através de livro de ofertas

• Lançamento de cartão para usuários 
usarem suas criptomoedas de forma 
rápido e fácil

• Lançamento de aplicativo para 
smartphones



10%
5%

35%

10%

25%

15%

1 BI. TOKEN ALLOCATION 50%

15%

15%

20%

USO DE FUNDOS

• 50% Liquidez do token

• 15% Marketing

• 20% Desenvolvimento da Plataforma

• 15% Liquidez Inicial da Plataforma
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100%

• 10% Liquidez

• 5% Pré-venda

• 35% Staking reward

• 10% Marketing

• 25% Reservado para desenvolvimentos futuros

• 15% Time de desenvolvimento
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Hiderlanio Nunes

O CEO do projeto já é conhecido por seus projetos anteriores e além de desenvolvedor front-end tem bastante 
conhecimento em Blockchain para guiar a equipe de desenvolvimento e trazer as melhores soluções para o projeto.

Os últimos projetos liderados por Hiderlanio foi o TPHASH que chegou a ser noticiado em grandes portais de 
investimentos e o game BombHeroes.

TPHASH é um projeto focado no rendimento 
passivo proveniente da mineração de ETHEREUM, 
seu token após o lançamento chegou a valorizar 
mais de 600%.

O projeto chegou ao fim para se unir ao projeto 
BombHeroes e gerar liquidez ao jogo.

BombHeroes é um jogo NFT que roda na rede 
BSC e seu token já chegou a valorizar mais de 
1000% após o lançamento, passando de mais de 
2 mil investidores no projeto.
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